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 دليل سياسات البحث العلمي

 
 بالسياسةبدء العمل تاريخ  02/03/2014
 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 01/12/2013

إدارة شؤون البحث العلمي والمشاريع البحثية 
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للدراسات العليا نائب مدير الجامعة : مسؤولالمكتب ال صفحات هذه السياسةعدد  2من  1
 والبحث العلمي

 

 املمولة البحثية واملشاريعالعلمي ادارة شؤون البحث . 1

 نظرة عامة
ومكتب البحوث  لبحث العلميل نائب المديرمكتب كالً من واجبات أدوار و واإلجراءات الخاصة بها تُحدد هذه السياسة

والباحثين من أعضاء هيئة التدريس، وذلك في تعزيز دور الجامعة  ،الكليات والمعاهد والمراكز البحثيةووالمشاريع الممولة 
 في مجال األبحاث

 مجال التطبيق
 .الجامعةب الوحداتتُطبق هذه السياسة على جميع 

 الهدف 
ومستندة إلى سياسات وإجراءات عمل وقدرة  ةدوليذات سمعة على تطوير رسالتها بأن تصبح جامعة بحثية  الجامعةتعمل 

البحث العلمي في  مكتبيات الخاصة بمسؤولإدارية تدعم وتساند البحث العلمي. وتهدف هذه السياسة إلى تحديد المهام وال
 -:خصوصوعلى وجه ال الجامعة

 السياسات التي تحكم جميع البحوث والمشاريع الممولة. تعريف )1

  .جامعةالوضع قواعد واضحة وموجزة يجب اتباعها عند تنفيذ مشاريع البحوث واالستشارات في  )2

 المشاريع البحثية واالستشارات الممولة داخلياً وخارجيا. فيما يخصمرجع رئيسي للمجتمع األكاديمي  حديدت )3

 السياسة
والمشاريع الممولة بتقديم الدعم اإلداري ألعضاء هيئة التدريس الحاصلين على منح بحثية داخلياً  يقوم مكتب البحوث )1

العالقة بين الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والوحدات األكاديمية (الكليات، المعاهد، هذا الدليل  نظموي أو خارجياً.
 والمراكز)، ومكتب البحوث والمشاريع الممولة.

مدير مكتب البحوث والمشاريع الممولة والعمداء ومدراء المراكز والباحثين من أعضاء هيئة التدريس  يتحمل كل من )2
 .سياسات وإجراءات الجامعة المسؤولية الجماعية لضمان جودة المشاريع البحثية وااللتزام بجميع

تمويل لمراكز البحثية) بتنفيذ برامج والوحدات األكاديمية (الكليات، المعاهد، ال الممولةيقوم مكتب البحوث والمشاريع  )3
التعاون مع المجتمع وفقاً لالحتياجات الوطنية،  ساهم فييوالعلمية للجامعة،  المخرجاتعزز ي بماالبحوث داخلياً 

منح  الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا للحصول على هيئيوجامعة، الطلبة تدريب  في ساعديو
  .من الجهات الخارجيةوعقود بحثية 

 :فيما يلي والمشاريع الممولة البحث العلميأنشطة دعم البحث العلمي التي يشرف عليها مكتب  تتحدد )4
يدعم  بما والمعاهد والمراكز البحثية الكلياتبسياسة وإجراءات تنفيذية لألنشطة البحثية وتنفيذ  وتطويرإعداد  -أ 

 للجامعة.يبرز اإلمكانات البحثية رسالة الكليات و
وكذلك  ،رسالة الجامعة ومختلف السياسات واإلجراءات الجامعيةمع  واالستشارات المشاريع البحثية ضمان توافق -ب 

 .مع متطلبات مؤسسات التمويل الخارجي
قديم الدعم اإلداري ألعضاء هيئة التدريس المهتمين والساعين للحصول على منحة أو اتفاق بحثي من جهات ت -ج 

تنفيذ عقود المنح البحثية من الناحية المالية، بما في ذلك إنشاء حساب صناديق للمشروعات، ضمان ، وخارجية
 ومتابعةهذه العائدات بين الصناديق واألعباء اإلدارية،  وتوزيع ،للمشاريع وإرسال فواتير إلى الجهات الممولة

 تسليم التقارير المطلوبة، والتعامل اإلداري مع الجهة الممولة. 
إعالم أعضاء هيئة التدريس بفرص التمويل البحثي و، ومتابعتها مع الجهات الممولة عمل القاتإقامة ع -د 

 واالستشارات المتاحة ومواعيد التقدم لها.
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 البحثية تهماوتسجيل ابتكارحماية كيفية وإعالم أعضاء هيئة التدريس والطلبة بحقوق الملكية الفكرية و نشر الوعي -ه 
 والمساعدة في تسويقها.

المشاريع البحثية  جميع نوالمجتمع األكاديمي ع وصناع القرار مسؤولينتقديم تقارير دورية ملخصة لل -و 
 تنفيذها من خالل أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجامعة يتمواالستشارات التي 

في القضايا المتعلقة بتطوير البحث  الممولة والمشاريع البحوثمجلس البحث العلمي الدعم والمشورة لمكتب  يقدم )5
يضم و ،والبحث العلمي العليا لدراساتل الجامعة مدير نائب المجلس ويترأسالعلمي واألنشطة اإلبداعية في الجامعة. 

 والمشاريع الممولة، ومساعدي العمداء لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، البحوث مكتب يرمد ةتعضويفي 
 يتم أستاذ أو مشارك أستاذ برتبة التدريس، هيئة أعضاء من وثالثة ،األبحاث أخالقيات مراجعة مجلس ورئيس

 . لمدة سنتين لمجلسل ترشيحهم
 بالمهام التالية: مجلسيختص هذا الو
في  جامعةتحقيق تميز ال وضع خطة عمل للمساهمة فيوفي تعزيز البيئة الداعمة لألبحاث في الجامعة  المساعدة -أ 

 األنشطة العلمية. ومختلفالبحث العلمي واإلبداع 
 من شأنهوالذي  العالمو الدولة المؤسسات ذات العالقة في المساعدة في تحديد وتطوير فرص التعاون البحثي مع  -ب 

 الفرص الستقطاب التمويل الخارجي لألبحاث العلمية والخدمات االستشارية.زيادة 
 من ميزانية التمويل الداخلي للبحث العلمي بالجامعة. والتوصية بتمويلهامراجعة وتقييم البرامج البحثية  -ج 
 المشاريع البحثية المقدمة.وتشجيعهم لالنخراط في  الجامعةطلبة المساعدة في تحديد وتطوير الخبرات البحثية ل -د 
 جديدة والتوصية بإنشائها.معاهد ومراكز بحثية  بإنشاءالنظر في المقترحات المقدمة  -ه 
 بالتغييرات في السياسات واإلجراءات التي تنظم البحوث العلمية في الجامعة.التوصية  -و 
 أي موضوعات أخرى يتم عرضها على المجلس من قبل الجامعة. -ز 
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نائب مدير الجامعة للدراسات العليا : مسؤولالمكتب ال عدد صفحات اإلجراءات 1من  1
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 املمولة البحثية واملشاريع العلمي دارة شؤون البحثإ - )1السياسة رقم ( إجراءات

هذا الدليل، وتُوَجه إليه جميع االستفسارات واألسئلة  المسئول عنهو لبحث العلمي للدراسات العليا وا نائب المدير  )1
 المتعلقة.

 صالحيات التوقيع ذات الصلة.مقترنة بجميع السياسات واإلجراءات المدرجة في هذا الدليل  تُطبق )2

يجوز ألي من مستخدمي هذا الدليل التقدم بطلب تحديثه (سواء باإلضافة أو الحذف أو التعديل)، وذلك من خالل  )3
 .لتغيير السياسات العاديةالقنوات 

وضع  ، ويتمللوحدات األكاديمية بالجامعةهذا الدليل بتوفير  للبحث العلمي والدراسات العليا نائب المدير يقوم مكتب )4
 من الدليل على موقع الجامعة اإللكتروني. نسخة

العربية هي  النسخةهذا الدليل باللغتين العربية واإلنجليزية، وفي حالة وجود أي تناقضات في الترجمة تكون  إعدادتم  )5
 .عتمدةالم

 
  




